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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e doze, na cidade de Curitiba, 1 

Estado do Paraná, reuniram-se os seguintes representantes dos Centros de Estudos 2 

das Procuradorias-Gerais dos Estados (CEJ’s): 1) Ana Karina P. dos Santos Soares, 3 

Presidente do FONACE e Procuradora-Chefe do CEJ-PE); 2) Leonardo Mattietto, 4 

Vice-Presidente do FONACE (Procurador-Chefe do CEJ-RJ); 3) Juliano Heinen, 5 

Secretário Executivo do FONACE (Procurador-Chefe do CEJ-RS); 4) Luiz Henrique 6 

S. Barbugiani, Representante da Região Sul do FONACE (Procurador-Chefe do 7 

CEJ-PR); 5) Suely Xavier (Procuradora-Chefe do CEJ-AM); 6) Camila Rocha 8 

Schwenck, representando a Dra. Mariangela Sarrubbo (Procuradora-Chefe do CEJ-9 

SP); 7) Alexandre Cardoso da Fonseca (Procurador-Chefe do CEJ-RO); 8) Ticiano 10 

Alves, Procurador do Estado do Amazonas, como convidado; 9) Isabela Cristina 11 

Martins Ramos, Procuradora do Estado do Paraná e Presidente da Associação dos 12 

Procuradores do Estado do Paraná (APEP). Inicialmente, foram feitas considerações 13 

gerais sobre o FONACE. Informou-se a todos a existência do site oficial FONACE - 14 

www.fonace.webnode.com. A Dra. Ana Karina solicitou que todos enviem a ela 15 

informações sobre os CEJ's, para alimentar o site. Disse que foi enviado um 16 

questionário para colher informações acerca da situação atual dos CEJ's, sendo 17 

importante responder às perguntas do formulário. Destacou-se que a Região Centro-18 

Oeste ainda não possui representante. Mencionou-se que o Congresso da ANAPE 19 

acontecerá nos dias 16 a 19 de outubro de 2012, na cidade de Foz do Iguaçu, 20 

Estado do Paraná. Assim, as teses que podem ser apresentadas no evento serão 21 

recebidas até 10 de agosto de 2012, cujo regulamento final será disponibilizado no 22 

sítio virtual oficial do congresso, sendo solicitada a divulgação. Deliberou-se sobre a 23 

possibilidade de o tesista elaborar uma proposição que resuma a tese defendida, 24 

sendo destacado que se trata de uma mera faculdade e sugestão, dado que a 25 

ANAPE poderá selecionar aquelas proposições que julgar oportunas, bem como 26 

modificá-las; aproveitando a presença da Presidente da APEP, debateram-se  27 

aspectos da formatação do Congresso Nacional de Procuradores, especialmente no 28 

que se refere à maneira de avaliação e de aprovação das teses do Congresso, 29 

sugerindo-se a aprovação, ao final, de enunciados. Deliberou-se que se enviasse as 30 



seguintes proposições à ANAPE e à APEP: (a) que os tesistas formulariam 31 

proposições, caso assim desejarem, e o Conselho Deliberativo da referida instituição 32 

nacional selecionaria aqueles enunciados que entender apropriados, e, no primeiro 33 

semestre de 2013, seria organizado, pelo Centro de Estudos da ANAPE, um evento 34 

para discuti-los e aprová-los, com o apoio do FONACE. Passou-se, então, a 35 

deliberar sobre sugestões de temas a serem debatidos nas reuniões setoriais que 36 

serão feitas no Congresso da ANAPE, listando-se os seguintes: (a) em matéria 37 

fiscal/tributária: redirecionamento da execução fiscal; protesto de CDA; “actio nata” 38 

nas ações que envolvem redirecionamento; inconstitucionalidade da progressividade 39 

do ITCD; prazo de prescrição dos “cinco mais cinco”; (b) contencioso judicial: 40 

desjudicialização da tutela de saúde pública; controle judicial das políticas públicas; 41 

a defesa do Estado na pretensão de responsabilidade civil por atos judiciais; juizado 42 

especial da fazenda pública; questões envolvendo concurso público; (c) contencioso 43 

administrativo: Lei de Acesso à Informação; equilíbrio econômico-financeiro nos 44 

contratos administrativos; contratações internacionais; Regime Diferenciado de 45 

Contratações; (c) direito previdenciário: previdência complementar do servidor 46 

público; (d) trabalhista: questões envolvendo a terceirização; (e) direitos coletivos: 47 

novo Código Florestal. Será proposta pelo Dr. Luiz Barbugiani, Presidente da 48 

Comissão Científica do Congresso, mais uma reunião setorial, além das que já estão 49 

previstas: Planejamento Estratégico Operacional das PGE's, sugerindo-se os 50 

seguintes temas: planejamento estratégico, fundos de custeio, gestão de pessoas. 51 

Decidiu-se que seria importante trazer para o Congresso a participação da Câmara 52 

Técnica dos Procuradores do Estado que estão lotados em Brasília/DF. Como último 53 

item da pauta, o Dr. Leonardo Mattietto expôs a experiência da PGE-RJ, no que se 54 

refere à “Residência Jurídica”. Detalhou o histórico e os elementos deste modelo, 55 

compartilhando o sucesso do programa. Decidiu-se que a próxima reunião do 56 

FONACE ocorrerá durante o Congresso da ANAPE, a ser oportunamente definido o 57 

dia exato. Como nada mais foi dito ou deliberado, encerrou-se a presente ata, sendo 58 

por todos assinada. 59 
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